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• Kerncijfers 2014 
 
Half februari hebben we een nieuw bestand uit Osiris-NTR gehaald en vastgelegd 
in het NTR met de meldingen van het voorgaande jaar. Het aantal gemelde 
tuberculose patiënten in 2014 is 823, dat is 2,5% minder dan het aantal gemelde 
patiënten in 2013 (844 patiënten). Deze en andere kerncijfers over 2014 zijn 
terug te vinden op de website van het RIVM. 
 
Van 96% van de patiënten die in 2014 aan het NTR werden gemeld was deel 2 
ingezonden. Dit is een zeer goed resultaat. Iedereen bedankt voor de inzet in 
de afgelopen maanden om de meldingen zover in het meldingsproces te 
krijgen! 
 
 

• Evaluatie Osiris-NTR  
 
In 2014 is de CPT werkgroep Evaluatie Osiris-NTR begonnen met de evaluatie van 
de vragenlijsten in Osiris-NTR. Het doel van de evaluatie is het verbeteren van de 
kwaliteit van de registratie in Osiris-NTR.  
 
Op de planning voor 2015 staan enkele bezoeken aan de GGD’en. Tijdens deze 
bezoeken wil de werkgroep inzicht verkrijgen in hoe het proces rondom registratie 
in Osiris-NTR op de GGD georganiseerd is. Binnenkort zal contact worden 
opgenomen met enkele GGD’en om te informeren naar de mogelijkheden van een 
bezoek. 

 
 

• Update handleidingen vragenlijsten ziekte en LTBI 
 
Afgelopen 20 maart heeft de CPT de aangepaste Osiris handleidingen 
geaccordeerd. In de versie van de handleiding ‘ziekte’ is de vraag NTR19a6 
‘Resultaat epidemiologisch clusteronderzoek’ aangepast: het aantal antwoord 
categorieën is daar teruggebracht van 7 naar 5 mogelijkheden.  
 
Daarnaast zijn in zowel de ziekte als in de LTBI handleiding enkele nieuwe 
toelichtende teksten toegevoegd. Alle veranderingen zijn voor het gemak geel 
gearceerd. 
 
De nieuwe versies van de handleiding worden met deze brief meegestuurd. De 
handleidingen zijn ook zeer binnenkort te vinden in Osiris (tabblad ‘Help’), op de 
RIVM website, en op de website van KNCV via RPT nr. 40.300 en 40.301. 
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• Bereikbaarheid gedurende afwezigheid Henrieke en Anne 

 
Ineke Spruijt zal gedurende de zwangerschapsverloven van Henrieke en Anne de 
datamanagement voor de surveillance van tuberculose overnemen en t/m juli 
dagelijks de Osiris meldingen verwerken en vragen beantwoorden.  
Haar contactgegevens zijn: T 030 274 4583  E ineke.spruijt@rivm.nl 
 
Erika Slump neemt de rol van secretaris van de Registratie Commissie NTR waar. 
Haar contactgegevens zijn: T 030 274 3961  E erika.slump@rivm.nl 
 
 

• Introductie nieuwe medewerkers 
 
Ineke Spruijt 
Ik ben Ineke Spruijt, 25 jaar oud en woonachtig in Leiden. 
Tijdens mijn master Gezondheidswetenschappen ben ik 
mij gaan specialiseren in Infectieziekten en heb ik mijn 
afstudeeronderzoek bij het RIVM naar de griepvaccinatie 
in Europa gedaan. Sinds begin februari ben ik werkzaam 
op het RIVM als onderzoeksmederwerker. Ik zal mij 
primair bezighouden met de surveillance van Tuberculose. 
Daarnaast zal ik mijn artikel over de influenza vaccinatie 
gaan publiceren en onderzoek doen naar Pneumonie. Ik 
heb de afgelopen maand al kennis kunnen maken met de Tuberculose 
surveillance en heb erg veel zin in de komende zes maanden.  
 
Erik Pot  
Voor wie mij nog niet ontmoet heeft: ik ben Erik Pot, 
begin maart begonnen bij het RIVM als datamanager. Ik 
werk voor twee projecten binnen de afdeling 
Epidemiologie en Surveillance, waaronder het NTR. Op dit 
moment word ik ingewerkt om kennis te maken en kennis 
op te doen. Later zal ik meer specifiek datamanagement 
en surveillancetaken op mij nemen. Mijn ervaring heb ik 
onder andere opgedaan bij de GGD Amsterdam, bij 
VeiligheidNL (registratie Spoedeisende Hulp van 
ziekenhuizen in Nederland) en bij het NIVEL (huisartsenregistratie).  
Ik woon in Hoorn, ben getrouwd en heb een dochter van bijna 11 en een zoon 
van 7. 
 
 

• Het voorleggen van registratie vragen 
 
Wil je een vraag over een Osiris melding aan ons stellen, dan kan dat op 
3 manieren: via de melding in Osiris, telefonisch of per mail. De vraag 
stellen via Osiris werkt als volgt: stel je vraag in het aantekeningenblok 
“Aantekeningen GGD voor LCI / RIVM-EPI” op deel 1 van de melding. 
Kies onderaan de pagina van de melding onder Naar nieuwe status voor 
status ‘t11 gemeld dl 2’ of ‘t16 gemeld dl 2,3,4’ en klik daarna op 
voltooien. 

 

   
 
 

Alle meldingen waarvan de status is gewijzigd in t11 of t16 worden door ons 
dagelijks bekeken en van reactie voorzien.  
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Het is ook altijd mogelijk de vraag voor te leggen via email of telefonisch, zodat 
direct kan worden meegekeken of meegedacht over de vraag met betrekking tot 
de registratie.  
 
Voor specifieke vragen over de kweek of het uitblijven van kweekuitslagen zijn 
gegevens nodig zoals de volledige naam en het adres van de patiënt, en 
informatie over het inzendende lab. Deze vragen kunnen daarom telefonisch of 
per mail gesteld worden aan Rianne Hunen of gestuurd worden naar 
labresults@rivm.nl.  
 
 

• Contactgegevens in Osiris 
 
Klopt jouw emailadres nog? 
 
Klik rechtsboven op je inlognaam:  
 
 
Doe de check en pas zo nodig aan! 
 

 
 
 
 
 
================================================== 
Connie Erkens, KNCV, arts consulent 
Erika Slump, RIVM, consulent surveillance 
Rianne van Hunen, KNCV, verpleegkundig consulent surveillance, FED/ SDtbc 
Henrieke Schimmel, RIVM; SDtbc 
Ineke Spruijt, RIVM; SDtbc 
 
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van deze nieuwsbrief zie het 
telefoonnummer en emailadres rechtsboven in de afzender van deze brief.  
De nieuwsbrieven Osiris-NTR zijn ook beschikbaar via de helppagina van Osiris-NTR. 
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